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 األصلية الشعوب بقضايا المعني الدائم المنتدى
 عشرونال الدورة

 2021 أبريل/نيسان 30-19 نيويورك،

 *المؤقت  األعمال جدول من 4 البند
 بوالية  الدائم  المنتدى  ُكّلف  التي  الستتتتة  المجاالت  تنفيذ

 حقوق  بشتتتان  المتحدة األمم  إعالن ضتتتو  في  بشتتتان ا
 األصلية الشعوب

    
 المناخ  وتغير  األصلية  الشعوب   

  
 العامة األمانة من مذكرة  

  

 موجز 
 أومارو هندو عشــــــرة،  التاســــــع  دورته في  األصــــــلي ،  الشــــــعو  بقضــــــايا المعني الدائم المنتدى  كلَّف 
 في عليه وعرضــ ا المناخ وتغير األصــلي  الشــعو  موضــو  في  دراســ   بإجراء المنتدى، في العضــوة إبراهيم،
 العشرين. دورته

  
  

 

 * E/C.19/2021/1. 
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 مقدمة  -   أوال  
ــلي   للشــــــــــعو  - 1  النظم على عتمدت  يف  .اببيئت  اتربط   خاصــــــــــ   عالق  على يرتكز حياة نمط  األصــــــــ

  رتبطت   والروحي  والثقافي  االجتماعي  وعالقات ا اقتصـــــــــــادها  جوان  جميع إن بل ،في ا عيشت  التي  اإليكولوجي 
 .اببيئت  مباشرا ارتباطا

  ذهف  األصـــــلي .  الشـــــعو  حياة نمط  ســـــمات من  أســـــاســـــي   ســـــم   اإليكولوجي  النظم  حماي  وتشـــــك ل - 2
ــلي   الشـــعو  تمتلكو  .( 1) العالم ســـكان من المائ  في 5 نحو مثلت   الشـــعو    ُربع حوالي الراهن  الوقت في  األصـ
 والنظم  القارات جميع يف  األصــلي  الشــعو  هذه توجدو  تســتوطن ا. أو تســتغل ا  أو تديرها أو المعمورة  أراضــي

 ومن الجليدي ، األن ار إلى  الصـــــــــحارى ومن المداري ، الغابات إلى  الســـــــــافانا من والبحري ، البري   اإليكولوجي 
 الُجزر. إلى الجبال

ــا ويمث ل - 3  المناخ فتغير ضـــــــعف.ال عوامل من عامالا  اليوم بالطبيع  االرتباط الوثيق الحياة نمط أيضـــــ
 في ا، تعيش التي  األصـــــــلي  والشـــــــعو   اإليكولوجي  النظم ي دد كبيرا  خطرا النيشـــــــك    البيولوجي التنو  اندثارو 

 للت ميش. عرض  تكون ما كثيراا  التي السكاني  الفئات تعترض التي التحديات من يزيد مما

 موروث  معارفو   خبرة الطبيع ، مع المنســــجم حيات ا نمط بفضــــل  األصــــلي ، الشــــعو  اكتســــبت وقد - 4
ــتراتيجيات  وضـــــع ل ا يتيح مما  صـــــمودها، مصـــــدر تمث ل  األســـــالف عن   تغير آثار من للتحفيف الالزم   االســـ

 .(E/2008/43-E/C.19/2008/13 )انظر معه كيُّفوالت  المناخ
  

 األصلية  الشعوب   على  المناخ  تغيُّر  آثار  -  ثانيا  
ــلي  الشـــعو  فاعتماد اليوم. العالم في  اإليكولوجي  النظم جميع على المناخ تغير يؤثر - 5 ــديد األصـ  الشـ

ــ ا في ا تعيش التي  اإليكولوجي  النظم على  فالحرائق النظم. هذه على المناخ تغير آلثار كبير حد إلى يعر ضــــــ
 تزايد أو  القاحل ،  وشــبه  القاحل   المناطق في  والتصــحر الجليدي ، الكتل  وذوبان المداري ، الغابات تصــي  التي

 مجتمعات حرمان إلى تؤدي المرجاني ،   اعالشــ   وابيضــاض  المحيطات، وتحمُّض  ،الشــديدة المناخي  الظواهر
ــعو  ــلي   الشـ ــتمد التي الموارد من  األصـ ــطا من ا تسـ ــك ل ما كثيرا والتي غذائ ا، من كبيرا  قسـ ــا   تشـ  الذي  األسـ

 االقتصادي . أنشطت ا في هي عل ترتكز

  المعنون الخـــا  تقريرهـــا في المنـــاخ، بتغير المعنيـــ  الـــدوليـــ  الحكوميـــ  ل يئـــ ا خُلصـــــــــــــــــت قـــدو  - 6
 عالي   لمخاطر تناســــبي غير بشــــكل ني المعرـضـــ  الســــكان أن إلى “مئوي  درج  1,5 بمقدار العالمي االحترار”

ــب  العالمي  لالحترار المناوئ  اآلثار  جراء  والســــكان المحرومين الســــكان يشــــملون وأكثر، مئوي  درج  1,5 بنســ
 العيش  سـبل على تعتمد التي المحلي  والمجتمعات  األصـلي ،  الشـعو  وبعض األوضـا ،  هشـاشـ  يعانون الذين

 في  اإليكولوجي  النظم تناسبي غير بشكل  للمخاطر المعرض   المناطق  وتضم عالي (. )ثق   والساحلي   الزراعي 
 عالي ( )ثق  نموا البلدان وأقل النامي ، الصــــــغيرة الجزري  والدول  الجاف ،  والمناطق الشــــــمالي ، القطبي   المنطق 

 (.B.5.1 البند)
 

__________ 

 .Who are indigenous peoples?”, factsheet (s.d.)“ المتحدة، األمم (1) 

https://undocs.org/ar/E/2008/43
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 األصلية الشعوب حياة نمط على ثاراآل - ألف 

 المعمورة،  أنحاء جميع  في  األصلي   الشعو  حياة  على  مباشرة  وغير  مباشرة  آثارا المناخ  تغير  يخل ف - 7
 .( 2) األصلي  للشعو  السبع الثقافي  - االجتماعي  المناطق من منطق  كل على ويؤثر

 وابيضــــاض البحر  ســــطح مســــتويات ارتفا   خطر  األصــــلي   الشــــعو  يت دد  الســــاحلي ،  المناطق فيف - 8
 المحليـ  المجتمعـات إمـداد على اإليكولوجيـ  النظم  طـاقـ  قلُّ ت  إلى يؤدي قـد مـا وهو المرجـانيـ ،  اعـ الشــــــــــــــ  

 الوتيرة. المتزايدة والزوابع األعاصير إلى إضاف ا  غذائي ، وغير غذائي  موارد من عليه تعتمد بما

ــاف ا  المداري ، الغابات وفي - 9 ــناعي  االســـتغالل إلى  إضـ  ت دد العالم، رئَتي تمث ل التي الغابات ل ذه الصـ
 أيضـا بل األصـلي ،  للشـعو  الشـر  ومياه الغذائي  الموارد لي  توفر التي  الحرجي  اإليكولوجي   النظم  الحرائق
 .ت احيا نمط صميم في تندرج التي الطبي  نباتاتالو  المأوى

 اإليكولوجي  النظم تدمير إلى  والفيضـــــــانات  الحرارة  وموجات  التصـــــــحر يؤدي  الســـــــاحل،  منطق  وفي - 10
ــادات علي ا عتمدت  التي  الذي  الطبيعي  الموارد على  الضـــغط ويؤدي .( 3) وثقافات ا  الرحل الرعاة مجتمعات  اقتصـ
 ،المتبقي  الموارد إلى الوصـــول  ســـبل على  الطائفي  النزاعات  نشـــو  إلى المناخ تغير  جراء من  اســـتفحاال يزداد
 .الموارد تلك تقاسم على وكذلك ،المياه مراكز أو الخصب  األراضي مثل

 أنشـــــــط  في  خلل إلى  الحرارة  وموجات  يالجليد الغالف تقلُّ  يؤدي الشـــــــمالي،  القط   منطق  وفي - 11
 المعني  الدولي  الحكومي  ال يئ  ُتذك ر ولذا األصــــلي . الشــــعو  مجتمعات تزاول ا التي الرعيو  األســــماك صــــيد
 ســــــــــــــلـباا  ـتأثر والمـائي الغـذائي األمن أنبـ  ،الجلـيدي والغالف  المحيطـات عن الخـا  تقريرهـا في ،المـناخ بتغير

 القطبيـ  المنــاطق من كثير في صــــــــــــــقيعيــ ال التربــ و  واألن ــار، البحيرات وجليــد الثلجي، الغطــاء في بــالتغيرات
 مناطق في  توافره في ونقصـــــا  الغذاء إلى  الوصـــــول في خلالا  التغييرات هذه  حدثتأ وقد عالي (. )ثق   الشـــــمالي 

 القط   منطق  لســكان الثقافي  وال وي  العيش ســبلب   ضــررا  ألحق مما ،والجني األســماك وصــيد والصــيد رعيال
 .( 4) (A7.1 )البند عالي ( )ثق  األصلي  الشعو  بين م ومن الشمالي،

ــيما وال الصــــغيرة، الجزري   الدول وفي - 12 ــلي   الشــــعو  بعض أقاليم  تواجه ال ادئ،  المحيط في ســ  األصــ
  البحر. سطح مستويات ارتفا  بسب  االنقراض خطر بأكمل ا

ــير األمد في ،ذاته  حد في  محلي  مجتمعات عدة  وجود المناخ تغير وي دد - 13  على والطويل  جدا القصـــــــ
ل التي العوامل من عامالا  يشــــك ل العالمي  فاالحترار .الســــواء  بقاء ت دد ســــابقا كانت التي األخطار وتيرةب  تعج 
 ســواء األصــلي ،  الشــعو   أراضــي  ترهق التي األخرى البشــري   األنشــط  إلى ذلك  وُيضــاف األصــلي .  الشــعو 

ــناعي ، الزراع  تطور وأ  الحضـــــري، التوســـــع وأ الغابات،  إزال ب  األمر تعلق  عقود عدة منذ تفرض والتي الصـــ
 األصلي . الشعو  تستوطن ا التي اإليكولوجي  والنظم األراضي على ضغوطا

__________ 

 الروسـي واالتحاد  والشـرقي ،  الوسـطى أوروبا  الشـمالي؛  القط   منطق   الكاريبي؛  البحر  ومنطق  والجنوبي   الوسـطى  أمريكا  آسـيا؛ أفريقيا؛ (2) 
  (.33/25 اإلنسان حقوق مجل  قرار )انظر ال ادئ المحيط الشمالي ؛ أمريكا القوقاز؛ وراء وما أسيا ووسط

 (.2020 )جنيف، يقياأفر  في المناخ حال  الجوي ، لألرصاد العالمي  المنظم  (3) 

 .www.ipcc.ch/srocc انظر (4) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/25
http://www.ipcc.ch/srocc
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 في كبيرة عوامل الترب  في اصــطناعي  مواد واســتخدام الكيميائي والتلوث الصــناعي   الزراع  لوتشــك   - 14
 القدرة  إضــعاف  جراء من  األصــلي  الشــعو  تواج  ا التي  األخطار إلى أيضــا  ُتضــاف البيولوجي، التنو  فقدان

 المقاوم . على اإليكولوجي  للنظم الطبيعي 

  الموارد على  الحصـول  سـبل بشـأن النزاعات  نشـو  إلى البيولوجي التنو  وفقدان المناخ تغير ؤديوي  - 15
 العالم، أنحاء من كثير وفي  للزراع . أو البشـري لالسـت الك  الموج   المياه كذلكو   األراضـي، وموارد الطبيعي 

 وأصـــــــــــــبح بالفعل الطبيعي  الموارد على التناف  هذا بدأ القاحل ، وشـــــــــــــبه القاحل   المناطق في  باألخ  لكنو 
 الشـعو   أسـالف  أراضـي على  فاالسـتيالء .الريفي  المحلي  المجتمعات  مختلف بين  النزاعات نشـو  إلى يؤدي

  العالم. من كثيرة أنحاء في شائع  ممارس    هو الزراع  في الستغالل ا األصلي 

 األســـــماك صـــــيد وأ  الزراع  على ســـــكانال من المائ  في 70 من أكثر يعتمد  الســـــاحل،  منطق  وفي - 16
ــلي .  الشــــعو  تمارســــ ا التي التقليدي   نشــــط األ من  جزءاا األخير  القطا  هذا ويمث ل .الحيواني  الثروة وأ  األصــ

 أن كمـا المواســــــــــــــم. غي ر ممـا اآلن، حتى 1900 عـام مـنذ مئوـي   درجـ  1,5 من ـبأكثر  الحرارة  درجـ   زادت وـقد
 حاالت إلى يؤدي  الذي المطري   تســــــــــاقطات ا انتظام بعدم وتتســــــــــم التناق  في  آخذة  األمطار مواســــــــــم  فترات
  فيضانات. البلدان معظم ش دت عندما 2020 عام في الحال عليه كان كما فيضانات، أو جفاف

ــبح - 17 ــم وأصــــــ  إلى 48 من أكثر بين ما الحرارة  اتدرج تراوح  حيث عليه كان مما  أطول  الجفاف موســــــ
 الغــذائي األمن على آثــارا الشــــــــــــــــديــدة والظواهر التغيرات هــذه جميع وتخل ف الظــل. تحــت مئويــ  درجــ  50

 الزراعــ  إنتــاجيــ  من حــدت  ألن ــا لبقــائ ــا، الطبيعــ  على إال تعتمــد ال التي األصــــــــــــــليــ  الشــــــــــــــعو  لمجتمعــات
 الحيواني . والثروة

  ونيجيريا والنيجر  فاســـــــــو وبوركينا ومالي تشـــــــــاد  في  الرُّحل وشـــــــــبه  الرُّحل من  األصـــــــــلي  والشـــــــــعو  - 18
ــطى أفريقيا  وجم وري  والكاميرون ــم نمط تتبع التي بلدانال من وغيرها  الوســ ــتمرار على  لحفاظل المواســ  نمط اســ

 أي من أكثر التغييرات  ذهب  تأثرت  طبيعيا،  التجدد اإليكولوجي   للنظم يتيح مما  ،األسـالف عن المتوارث حيات ا
 مضى. وقت

ــاقطات على تعتمد بل شــــــ ري  مرتبات تتقاضــــــى ال التي الشــــــعو  وهذه - 19  ل ا ليتســــــنى ري المط  التســــ
درار  الرعي مصـادر ماشـيت ا ولقطعان الكفاف  بزراع  االشـتغال  واقتصـادها، غذائ ا ضـمان وبالتالي  الحلي  وا 

 ألن ا ،الطبي  النباتات مثل الموارد ونق   األراضــي على واالســتيالء الغذائي األمن بانعدام م ددة نفســ ا تجد
ــفيات إلى الوصــــــول  ســــــبل إلى تفتقر ــتشــــ  والموارد الغذائي  النباتات على والحصــــــول الصــــــحي ،  والمراكز المســــ

   المائي .

  
 المناخ  لتغير  التصدي  لج ود  العالمية  الحوكمة   في  األصلية  الشعوب   دور  -  ثالثا  

ــلي  الشـــــعو  تعيش - 20 ــنين.  آالف منذ  الطبيع  مع مباشـــــر  اتصـــــال في  األصـــ   اليوم، حتى إن ا بل الســـ
ــبته لما  حارـســــ ال تعتبر ــات في  جاء لما وفقا ،العالم  في البيولوجي التنو  من المائ  في 80 نســـ  مختلف .  دراســـ
 عقود. عدة منذ البيئ  بحماي  المتعلق  الدولي  المفاوضات في بنشاط تشارك فتئت وما
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 العالمي الصعيد على -لف أ 
ــارك - 21 ــعو  تشـ ــلي   الشـ ــنوات عدة منذ األصـ  والتنمي  البيئ  بحماي  المتعلق  المتحدة األمم أعمال في سـ

ــتدام . ــعو  تعبئ  عمليات أن من الرغم وعلى المســ ــلي   الشــ ــرينيات إلى أوائل ا في تعود  األصــ  القرن من العشــ
 الذي ،والتنمي  بالبيئ  المعني المتحدة األمم مؤتمر في واســـــع  نطاق على  الشـــــعو  هذه تعبَّأت  فقد العشـــــرين،

 الدولي   المفاوضــــــــــات في التاريخ ذلك منذ تشــــــــــارك هيو   ،1992 عام  في )البرازيل( جانيرو دي ريو في ُعقد
  تغير بشــــــأن  اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  وهي:  القم  هذه عن ا  تمخضــــــت التي الثالث باالتفاقيات المتعلق 
 الجفاف من تعاني التي البلدان في  التصـحر  مكافح ل المتحدة األمم واتفاقي  ،البيولوجي لتنو ا واتفاقي  المناخ،
  أفريقيا. في وبخاص  التصحر، من و/أو الشديد

 اتفاقي  في ا بما الثالث، ريو التفاقيات الرئيســي  المراقبين مجموعات إحدى  األصــلي   الشــعو  وتمث ل - 22
 ل ا يتيح ما وهو  أصــلي ،  شــعو  منظمات باســم  اب  ُيعترف  حيث ،المناخ تغير بشــأن  اإلطاري  المتحدة األمم

 ُأنشـــــــــ   وقد .1992 عام منذ  االتفاقي  إطار  في تجري التي بالمناخ المعني   المفاوضـــــــــات كل يف  المشـــــــــارك 
 المشــــار ك  األصــــلي   للشــــعو  تجمُّعك  2008 عام  في المناخ بتغير المعني األصــــلي  للشــــعو  الدولي المنتدى

 دورات  في شـــــاركوني  الذين األصـــــلي  الشـــــعو   أفرادَ  المنتدى ويمثل .اإلطاري  باالتفاقي  المتعلق  العمليات في
 ُتعقد التي للتنفيذ الفرعي  وال يئ  والتكنولوجي  العلمي  للمشــــــــورة الفرعي    يئ ال اجتماعات فيو   األطراف ؤتمرم

 تجري التي  المســـــــــائل بشـــــــــأن اتفاق إلى  التوصـــــــــل في المنتدى دور ويتمثل  .األطراف مؤتمر  دورات بين فيما
 الشـعو  وممثل ينتميو  طاري .اإل تفاقي اال من محددة  إجراءات  إطار في بشـأن ا مفاوضـات  األصـلي  الشـعو 
 كلل تكون حيث  ،محددة وعالمي  ووطني   وطني  دون  نظماتم إلى االجتماعات  في يشـــاركون الذين األصـــلي 
 وهم .المنتــدى اجتمــاعــات خالل ؤيــدهــاوت  تقــدم ــا أن يمكن التي ومقترحــات ــا أولويــات ــاو  برامج ــا من ــا منظمــ 
 األصلي . للشعو  السبع والثقافي  االجتماعي  المناطق يمثلون

 
 باريس اتفاق - با  

  باري  اتـفاق إبرام  ســــــــــــــبـقت التي الســــــــــــــنوات مدى على بقوة طاقات ـا  األصــــــــــــــلـي  الشــــــــــــــعو  عبـأأت - 23
(FCCC/CP/2015/10/Add.1، )ــد .المرفق ــاق مكَّن وقــ ــدو  األولى للمرة االتفــ ــا 20 مرور بعــ ــامــ  من عــ

 اتفاق ويتضــــــمن المناخ. تغير مكافح  في  األصــــــلي   الشــــــعو   بمســــــاهم   االعتراف من ،الدولي   المفاوضــــــات
 :يلي كما هي األصلي ، الشعو  إلى إشارات خم  باري 

 وفي  االتفاق باعتماد المتعلق 21-أ /م1 المقرر ديباج  في  ،األصــــــــــلي  الشــــــــــعو   حقوق )أ( 
 نفسه؛ االتفاق ديباج 

  ؛المناخ لتغير التصدي في األصلي  الشعو  مشارك  بأهمي  االعتراف ) ( 

  ؛االتفاق من 7 المادةمن  5الفقرة  في ،األصلي  الشعو  ومعارف التقليدي  معارفال )ج( 

 المحلي . والمجتمعات األصلي  لشعو ل التقليدي  والمعارف معارفال لتبادل منبر إنشاء )د( 

 الخصـــو .  وجه على  األصـــلي ،  الشـــعو  بحقوق البيئ  لحماي  الرئيســـي  الدولي   االتفاقات وتعترف - 24
 لألطراف، ينبغي وأنه للبشــــري ، مشــــتركاا  شــــاغالا   يشــــكل المناخ تغير أن على ديباجته  في ين  باري   فاتفاق
ــدي  اإلجراءات اتخـاذ عـند  التزامـات من من ـا كـل على يقع مـا وتراعي وتعزز تحترم أن المـناخ، لتغير للتصــــــــــــ

ــلي   الشــــــــعو   وحقوق  الصــــــــح ، في  والحق اإلنســــــــان، بحقوق متعلق   والم اجرين المحلي  والمجتمعات  األصــــــ

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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 عن فضــالا  التنمي ، في  والحق هشــ ، أوضــاعاا  يعيشــون الذين واألشــخا  اإلعاق  ذوي  واألشــخا   واألطفال
 األجيال. بين واإلنصاف المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة

 اســــــتكمال من بد ال المناخ، لتغير التصــــــدي  ج ود في آثاره  ومضــــــاعف  باري  اتفاق تنفيذ ولمواكب  - 25
 األرض  في  الحق ذلك في بما واحترام ا، مل  المكفول   شــخا األ  بحقوق باعتراف النصــو  في  قراراإل هذا

 النصــو ، في  مباشــرة مدمج  العناصــر هذه تكن لم إن    وحتى البيئ . ُحماة  حقوق  وحماي  الطبيعي ، والموارد
  ،بالمناخ  المتعلق   المفاوضات  في مشاركت ا  األصلي   الشعو   وتواصل .هاما  أمرا دائما  تظل  األولوي  هذه  فإن
 المعارف لتبادل األصــــلي   والشــــعو  المحلي  المجتمعات برمن  عبر أيضــــا ولكن المنتدى،  خالل من ســــيما وال

 .األخيرة السنوات أولويات تفعيله كان الذي التقليدي  والمعارف
 

   التقليدية والمعارف الخبرات لتبادل األصلية والشعوب المحلية المجتمعات منبر - جيم 
 ميســــــــــــــل    األطراف مؤتمر فـإن ـباري  اتفـاق من 21-أ /م1 المقرر من 135 الفقرة في جـاء لمـا وفقـا - 26

 يتعلق فيما وج ودها وممارسـات ا وتكنولوجيات ا  األصـلي   والشـعو   المحلي  المجتمعات معارف تعزيز بضـرورة
 التخفيف بشــــــأن الفضــــــلى والممارســــــات التجار  لتبادل منبراا  وينشــــــ  معه، والتعامل المناخ لتغير بالتصــــــدي
ــامـل نحو على والتكيف  لشــــــــــــــعو ل التقلـيدـي  معـارفوال الخبرات تـبادل منبر ينظم المقرر ف ـذا ومتكـامـل. شــــــــــــ
 يلي: كما هي ركائز ثالث إلى يستد الذي ،المحلي  والمجتمعات األصلي 

 ؛وتبادل ا الممارسات وأفضل الخبرات لتوثيق مساح  المنبر يتيح أن يمكن - معرفةال ()أ 

 المحلي  والمجتمعات  األصــــــــــلي   الشــــــــــعو   قدرات المنبر يعزز أن يمكن -  القدرات  عزيزت ()  
ــير ــاركت ا لتيســ ــأن اإلطاري   المتحدة األمم اتفاقي  في مشــ ــل ،  ذات  األخرى العمليات وفي المناخ تغير بشــ  الصــ
 ؛باري  اتفاق تنفيذ دعم من ا بطرق

 إدماج تيســير  في المنبر يســ م أن يمكن - المناخ بتغير  المتعلقة  واإلجرا ات  لستتياستتاتا ()ج 
 المحلي ، والمجتمعات األصــلي   الشــعو  مشــارك  على عالوةا  واالبتكارات، والممارســات المعارف نظم  مختلف

  المناخ. بتغير الصل  ذات والسياسات والبرامج اإلجراءات في

 اتفاقي   في  األطراف رمؤتمل والعشـــــــرين الثاني   الدورة  خالل المنبر تنفيذ بشـــــــأن المفاوضـــــــات وبدأت - 27
وقد بدأ  والعشـــــرين.  الحادي  الدورة  خالل  إنشـــــائه من عام بعد  أي المناخ، تغير بشـــــأن  اإلطاري  المتحدة األمم

االتفاقي  وممثلي الشــــــــعو  األصــــــــلي ، الممثَّلين بالمنتدى الدولي إجراء المفاوضــــــــات بين الدول األطراف في 
للشــــــعو  األصــــــلي  المعني بتغير المناخ، مما أتاح التوصــــــل إلى اتخاذ عدة قرارات في كل دورة من الدورات 

ــنَّ   .الالحق  ــت ا  في اشـــترك المنبر، بشـــأن  حوارات بتنظيم التقدم هذا  إحراز ىوتسـ ــلي   للشـــعو  ممثل رئاسـ  األصـ
 لممثلي عادل موقع إسناد  إلى المفاوضات هذه مبدأ يقومو  .والتكنولوجي  العلمي   للمشورة  الفرعي  ال يئ  ي ورئ 

 المعارف. حيازة في الحق دألمب  وفقاا  التقليدي ، معارف مو  خبرات مب  متعلق ال المفاوضات في األصلي  الشعو 

 االتفاقي   في  األطراف لمؤتمر والعشرين  الرابع  الدورة  في تأسيسي  هيئ  ُأنشئت الغاي ، هذه ولتحقيق - 28
  التابع التيسـيري  العامل الفريق اسـم تحت  ،2018 األول/ديسـمبر كانون  في )بولونيا( كاتوفيتشـي  في اإلطاري ،

ــعو   المحلي  المجتمعات لمنبر ــلي   والشـــ ــارك  ،( 5) األصـــ ــاوي  بمشـــ ــعو  ممثلي بين متســـ ــلي   الشـــ  والدول   األصـــ

__________ 

 .https://unfccc.int/LCIPP-FWGانظر  (5) 

https://unfccc.int/LCIPP-FWG
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 االجتمــاعيــ  منــاطقال من منطقــ  كــل من واحــد ممثــل من الفريق هــذا يتــألف هكــذاو  االتفــاقيــ . في األطراف
 منطق  الكاريبي؛  البحر ومنطق  والجنوبي  الوســــطى أمريكا آســــيا؛ )أفريقيا؛ األصــــلي  للشــــعو  الســــبع الثقافي 
 الشــمالي ؛ أمريكا القوقاز؛ وراء وما أســيا ووســط الروســي واالتحاد والشــرقي ،  الوســطى أوروبا الشــمالي؛  القط 
 للــدول الخم  قليميــ اإل مجموعــاتال من مجموعــ  كــل من األطراف أحــد من واحــد ممثــلو  ،ال ــادئ( المحيط

ــاء ــيا  دول مجموع و  ،األفريقي  الدول مجموع ) المتحدة األمم  في األعضـ  دول مجموع و  ال ادئ، والمحيط آسـ
 والدول الغربي  أوروبا دول  مجموع و  الكاريبي، البحر  ومنطق  الالتيني  أمريكا دول مجموع و   ،الشــــرقي  أوروبا

 فترة كونوت  .الـنامـي  الصــــــــــــــغيرة الجزرـي  الـدول من واحـد وممـثل ،نمواا  البلـدان أقـل من واحـد ممـثلو  األخرى(،
ــاء هؤالء عمل ــر األربع   األعضـــــ ــنوات ثالث  عشـــــ  األهلي  معايير في م تتوافر أن على ،للتجديد  قابل  غير  ســـــ

  التوازن تحقيق  مراعاة كذلكو  بنفســ ا، مثلي ام بتعيين يتعلق مافي   األصــلي   الشــعو  تتبعه الذي للن ج المراعي 
  ن.اسنت  ت امد عمل خط  وضعت وقد .الجنسين بين

 .يالتيســـــــير  العامل الفريق  أنشـــــــط  في  الدول مشـــــــارك  يعوق  قد مما تفاوضـــــــي ، ب يئ  لي  والمنبر - 29
ــعو  وتخشــــى ــلي   الشــ ــ ا تجد أن من األصــ ــع في األمر ن اي  نفســ ــاط التفاعل ل ا يتيح ال وضــ  الدول مع  بنشــ
ــجع أن ويمكن ال ام . الفاعل   الج ات من وغيرهما  الخا  والقطا  ــعو َ  الن ج هذا تغيير يشـــ ــلي  الشـــ  األصـــ

ــاهمت ا وتعزيز المناخ تغير لمكافح   عاجل   إجراءات اتخاذب  التعجيل على  اتفاق  أهداف تحقيق في  الفعال  مســ
 المحلي . مجتمعات ا في جدواها بالفعل أثبتت التي والعريق  والمتنوع  الغني  خبرات ا بفضل باري 

  
 التقليدية  والمعارف  خبرات ال   دور  -  رابعا  
 األصلية لشعوبل التقليدية والمعارف الخبرات - ألف 

 دولي،ال الصـــــعيد على باالعتراف  تحظى  األصـــــلي   للشـــــعو  التقليدي  والمعارف  خبراتال  أصـــــبحت - 30
ــيما وال ــل ســـــــ ــل    األطراف أن على 7 مادته من 5 الفقرة  في ين   الذي باري  اتفاق  بفضـــــــ  إجراءات أنب   متســـــــ

 بالشــــفافي  ويتســــم  المشــــارك  على ويقوم الجنســــاني  القضــــايا يراعي  التوجيه  قطري ن جاا  تتبع أن ينبغي التكيف
 أفضــــــل إلى يســــــتند أن وينبغي للتأثر،  القابل  اإليكولوجي  والُنُظم  المحلي  والمجتمعات الفئات ويراعي الكامل ،
ــاء وعند المتاح  العلمي  النتائج ــعو  ومعارف التقليدي  المعارف إلى  االقتضــــــ ــلي   الشــــــ  المعرفي  والُنُظم  األصــــــ
  والبيئي ، االقتصــــادي  - االجتماعي   واإلجراءات الســــياســــات في التكيف إدماج بغي  ب ا يســــترشــــد وأن  المحلي 
 االقتضاء. حس 

 الشـعو  مجتمعات  لدى تراكمت التي  الدراي و   خبراتال إلى  “األصـلي   الشـعو  معارف” عبارة وتشـير - 31
 البيئ  مع تفاعالت ا في ب ا وتســـــترشـــــد الســـــنين،  آالف رم على واعُتمدت واختُب رت  ،آلخر جيل من األصـــــلي 
 موســــــوع    شــــــك لوت  شــــــف ي. معظم ا شــــــتى، بطرق  األجيال يتوارث ا والمعارف  الخبرات هذهو  .( 6) ب ا  المحيط 
 اإليكولوجي . النُّظم عمل كيفي  عن المعلومات من للغاي  قيم  كمي  على تحتوي حقيقي 

 

__________ 

 L’avantage des savoirs traditionnels: les savoirs des peuples autochtonesالصـــندوق الدولي للتنمي  الزراعي ،  (6) 

dans les stratégies d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets (Rome, 2016) . 
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 المناخ تغيُّر مع لتكيُّفوا التقليدية والمعارف الخبرات - با  
  يئ لا  أشـارت قدف المناخ. تغير آثار تقييم في األصـلي   لشـعو ل التقليدي  معارفوال  الخبرات ُتسـتخدم - 32

 إلى اســــــــتناداا   أنه إلى واألراضــــــــي، المناخ تغير نع  األخير تقريره  في ،المناخ بتغير  المعني   الدولي   الحكومي 
ــعو  معارف ــلي   الشـــ  القاحل ،  المناطق في الغذائي األمن على المناخ تغير يؤثر ،المحلي  والمجتمعات  األصـــ

   .(A.2.8 )الفر  الجنوبي  وأمريكا آسيا في المرتفع  الجبلي  المناطق وفي أفريقيا، في سيما وال

 أن ويمكن المنـاخ. تغير مع للتكيف التقليـديـ  المعـارفو  الخبرات من أنوا  عـدة اســــــــــــــتخـدام ويمكن - 33
 :التالي  العناصر الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في ندرج

 رصـــــــد إلى اســـــــتناداا  ُتجرى تيال والســـــــنوي  والموســـــــمي  اليومي   الجوي  اتالتنبؤ   قدرة تمك ن )أ( 
 بعض تحديد من األصـلي  لشـعو َ ا ذلك( إلى وما ،والسـح  والرياح  والحشـرات  الطيور  هجرات )رصـد الطبيع 
نشاء ،الشديدة المناخي  الظواهر بعض من الوقاي  كذلكو  والفيضانات، الجفاف مثل المناخي   المخاطر  نظم وا 
 ألن ــا الريفيــ ، المنــاطق في وبـاألخ  لمزارعين،ل قيأمــ  أهميــ  على المعلومـات هـذه تنطويو  المبكر. لإلنـذار
 ،كالســيكي ال لتنبؤاتا التقليدي  التنبؤات هذه تكم لو  المناخ. تغير مع  محاصــيل م تكييف من ن متمك   أن ُيحتمل
 نافع ؛ معلومات من االستفادة الطق  خدمات على األحيان من كثير في يحصلون ال الذين للسكان وتتيح

ــاعد ) (  ــنافب  المتعلق  المعارف تســ ــنواتل  العيش عن تنتج التي ،النباتي  األصــ ــال في ســ  اتصــ
 في ،البيولوجي التنو   إلى استناداا  كذلك، تساعدو  والفيضانات،  للجفاف  م المقاو   النباتات تحديد  في ،البيئ  مع

 ؛المناخ تغير عواق  مع تتكيف أن يمكن حيواني  وثروة  ي زراع أنشط  استحداث

 مجال في  المشــــارك  تتيح معلومات أيضــــا  األصــــلي   للشــــعو  التقليدي  المعارف تتضــــمن )ج( 
ــتى بطرق ،الطبيعي   األخطار من الوقاي  ــ  األكثر المناطق تحديد مثالا  من ا شـــ ــب  الغمر  لمخاطر عرضـــ  بســـ
ــتويات ا ارتفا  ــطح عن مســـــــــ  في كذلكو   الجفاف،  أوقات في حتى  عامل  تظل التي المياه مراكز أو  البحر  ســـــــــ
عادة المرون   مجال  بعض تحديد  خالل من المثال ســــــبيل على وذلك الشــــــديدة، المناخي  الظواهر بعد البناء وا 
 ؛المحاصيل تلف بعد لألكل الصالح  الغذائي  الموارد

 مجال  في  األصلي   للشعو  التقليدي  الممارسات  في أولوي  ل ا التي الحيوان  صح  تساعد )د( 
 بطريق   قطعان ا  هي توج في  الرعاة من  األصلي   لشعو َ ا ،الحيواني  الجوائح بعض من الوقاي و  الحيواني ، الثروة

 ؛البشر إلى ثم الماشي  إلى معين  حيواني  أمراض انتقال خطر من حدت 

ــلي   للشــــــــعو  التقليدي  المعارف هذه بين الجمع يمكن )ه(   بيأنت فقد العلمي . والمعارف األصــــــ
  بين الممكنـ  التـززر أوجـه الموســــــــــــــميـ ، الجويـ  بـالتنبؤات المتعلقـ  التقليـديـ  المعـارف مثال من ـا تجـار ، عـدة

 .( 7) المناخ تغير مع التكيف مثالا  ذلك في بما المعرفَيين، النظاَمين

 بالتكيف المتعلق  والدولي  واإلقليمي  والوطني  المحلي   الســياســات  في المعارف هذه  كل إدماج ويمكن - 34
 المناخ. تغير آثار مع
 

__________ 

 (7) Douglas Nakashima and others, Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for Climate Change 

Assessment and Adaptation (Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

and United Nations University, 2012). 
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 المناخ تغير آثار من والتخفيف التقليدية والمعارف الخبرات - جيم 
ــلي ،  لشــــعو ا إن - 35   عب أت  أن يمكن العالم،  في البيولوجي التنو  من المائ  في  80 عن  المســــؤول   األصــ

ــاهم  التقليدي  عارف اوم خبرات ا  احتجازو  الدفيئ   غازات انبعاثات من لحدل المبذول  العالمي  الج ود  في للمســـــــــ
 الـدوليـ  الحكوميـ  ال يئـ  تشــــــــــــــيرو  بـاري . تفـاقا أهـداف تنفيـذ إطـار في اإليكولوجيـ  النظم ق بـل من الكربون
ــ  ــاخ، بتغير المعنيـ ــا في المنـ ــالمي االحترار” المعنون تقريرهـ ــدار العـ ــ  1,5 بمقـ ــ  درجـ  التثقيف أن إلى “مئويـ

ــتند ذلك  في بما  ،التوجه  المجتمعي   جوالنُّ  والمعلومات ــعو  معارف إلى من ا المســ ــلي   الشــ  والمجتمعات  األصــ
 العالمي  االحترار من حدال  أجل من واســـــــع  نطاق على الســـــــلوك أنماط طويرت  وتيرةب  تعجل أن يمكن ،المحلي 

  .(D.5.6 )الفر  االحترار هذا مع والتكيف مئوي  درج  1,5 مستوى في

 واألراضــي، المناخ تغير نع  الخا  تقريرها في الدولي ،  الحكومي   يئ لا شــددت  نفســه،  الســياق وفي - 36
 الشـــــامل   الج ود في المائ   في 30 إلى  تصـــــل بنســـــب  تســـــ م أن يمكن  لألراضـــــي  المســـــتدام   اإلدارة أن على

ــو   األهداف لتحقيق الالزم  ــتمدة  الحلول  نطاق  في األمر هذا يندرجو  باري . اتفاق  في علي ا المنصــــ  المســــ
دارة المنــاخ، تغير مثــل العــالميــ  لتحــديــاتل لتصـــــــــــــــديل اإليكولوجيــ  النظم على تعتمــد التي الطبيعــ ، من  وا 

مكاني و  الصح ، حفظو  الطبيعي ، المخاطر   الغذائي. واألمن المياه، على الحصول ا 

ــتخدام ويمكن - 37   ويمكن المناخ. تغير آثار من  للتخفيف التقليدي  المعارفو   الخبرات من أنوا  عدة اســـــــ
 يلي: ما إلى الحصر، ال المثال سبيل على اإلشارة،

 على اإليكولوجيتة النظم قتدرة في كبير حتد إلى يستتتتتتتتت م التذي ،البيولوجي التنوع حمتايتة )أ( 
 اإليكولوجي  النُظم  حال أيضــا بل المداري ، الغابات  حال هو وهذا  الكربون.  امتصتا  على  وقدرت ا  الصتمود

عـا   ـي اإليكولوج للنظم المســــــــــــــتـدامـ  اإلدارة ُنظم وتتيح للكربون. هـامـ  ـبالوعـات تمثـ ل التي المرجـانيـ ، للشــــــــــــــ 
 على  قدرة  اإليكولوجي  للنظم التقليدي (  بالطرق األســماك ومصــائد  المواشــي وتربي  )الزراع   األصــلي   للشــعو 
 عالي . بمستويات الكربون تخزين

 المداري  الغابات تدمير بعد مثالا  يجري كالذي ،اإليكولوجية  للنظم  البيئي  اإلصتتتتتال  يتيح ) ( 
  المدمَّرة. اإليكولوجي  النظم إصالح األصلي ، للشعو  التقليدي  والمعارف والخبرات بالحرائق،

 غازات  انبعاثات من  للحد  الزراعي  اإلنتاج ُنظم  استتتتتتتتخدام  من  األمثل  المستتتتتتتتوى تحقيق )ج( 
 عـدة ف ـناك  .الكربون  تخزين على  اإليكولوجيتة النظم قتدرة  وتعزيز  اإلنستتتتتتتتتان صتتتتتتتتتنع من هي التي التدفيئتة
ل الرعاة من األصــلي  للشــعو  التقليدي  والمعارف  الخبرات أن إلى تشــير  دراســات  عن  حافل  ســجل لدي ا  الرحُّ
 تتجـاوز يجعل ـا ممـا ،“الســــــــــــــلبيـ  االنبعـاثـات” من حتى الكربون، انبعـاث أثر تحييـد من يقتر  الـدفيئـ  غـازات

  المواشي. لتربي  المعاصرة األسالي 

 التي الطبيع  من المســتمدة الحلول إيجاد  في رئيســي   أســاســي  فاعل   ج ات  األصــلي  الشــعو  تمث ل - 38
 الج ات تقوم أن ويمكن .البيولوجي التنو   وحماي  المناخ لتغير  التصــدي عناصــر من أســاســيا عنصــرا تشــكل
 للنظم المســــــــــــــتــدامــ  اإلدارة مجــال في الممــارســـــــــــــــات هــذه جميع بــدمج والخــا  العــام القطــاعين في الفــاعلــ 

دارة المـاشــــــــــــــيـ  وتربيـ  الزراعـ  قطـا  عن النـاجمـ  الـدفيئـ  غـازات انبعـاثـات من الحـد أجـل من اإليكولوجيـ   وا 
 المنــاخ تغير عن الخــا  تقريرهــا في المنــاخ، بتغير المعنيــ  الــدوليــ  الحكوميــ  ال يئــ  وتؤكــد .األراضــــــــــــــي
 تسـاعد أن يمكن المحلي  والمجتمعات األصـلي   الشـعو  معارف تدمج التي الزراعي  الممارسـات أن  واألراضـي

 البيولوجي، التنو   وحمـاـي  الغـذائي، واألمن المـناخ، تغير  يطرح ـا التي المشــــــــــــــتركـ  التحـدـيات على التغـل  في
 .(C.4.3 )الفر  األراضي وتدهور التصحر ومكافح 
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 التوصيات  -  خامسا  
 بالســــياســــات يتعلق فيما ســــواء المناخ، تغير  مكافح   في بنشــــاط األصــــلي   الشــــعو  تســــ م أن يمكن - 39

 بنشـــاط المشـــارك  من األصـــلي  الشـــعو  ولتمكين .آثاره من التخفيف إلى أو  معه التكيف إلى  الرامي  والتدابير
 ومجتمعـات الفـاعلـ  الج ـات جميع بين جـدـيدة شــــــــــــــراكـ  إلى االســــــــــــــتنـاد من ـبد ال  اإلجراءات، هـذه جميع في

فســاح الدولي، إلى  المحلي من المســتويات جميع على ذلك  في إشــراك ا  أجل من  األصــلي  الشــعو   المجال  وا 
 .جماعي نحو على القرارات اتخاذ أمام

  يمكن التي الطريق  المناخي  االضــطرا   مكافح   ج ود في الفاعل   الج ات جميع تراعي أن وينبغي - 40
 فرصــــــاا  تتيح وأن  األصــــــلي  الشــــــعو   حقوق في تؤثر أن التكيف، أو التخفيف  مجال  في ســــــواء ألعمال ا، ب ا

 األصلي   الشعو  بأن  االعتراف على قائما  األصلي   الشعو  مع  الحوار يكون أن  ويج  .لذلك وفقاا  للمشارك 
 العرفـي   والمؤســــــــــــــســــــــــــــات المعرفـي  الُنظم من ـبه ينفرد ومـا يميزه مـا من ـا لكـل الثـقافـي  - االجتمـاعـي  والمـناطق

  .المصير تقرير في الحق أسا  على المشارك ، ب ذه الخاص  والبروتوكوالت

ع الـذي العمـل المنـاخ تغير مكـافحـ  في الفـاعلـ  الج ـات جميع تـدعم أن وينبغي - 41   بين الحوار يشــــــــــــــج 
دماج  األصــــــلي ،  للشــــــعو  التقليدي  والمعارف  والخبرات والتكنولوجي ، العلمي  الخبرة  أصــــــحا   الخبرات هذه وا 
  .المناخ تغير بمكافح  المتصل  العام  والسياسات واالنعكاسات األسبا  تتناول التي الخبرات في والمعارف

 المعارف بأن وتقاسـم ا المعارف بتبادل يتعلق فيما األصـلي   الشـعو  مع التفاعل يعترف أن وينبغي - 42
 وخضــــعت التجري  على وقائم   جماعي طابع  ذات هي  األصـــــلي   الشـــــعو  لدى  الخبرات اكتســـــا   وأســـــالي 
 “المــادي ” الثقــافي بــالتراث أحيــانــاا  يســــــــــــــمى مــا بين تربط وهي األجيــال، وتنــاقلت ــا الزمن مر على لالختبــار

 المعرفي . النظم سائر عن جوان  عدة من تتميز ف ي وبالتالي ،“المادي غير” و

ــلي  بروتوكوالت ا  - 43 واتفاقات الموافق  الخاصــــ  ب ا إلدارة ســــبل الحصــــول وقد وضــــعت الشــــعو  األصــ
ــط  التي تجري في إطار اتفاقي  األمم المتحدة  ــم المنافع. وينبغي أن تكون األنشـــ على معارف ا التقليدي  وتقاســـ
اإلطاري  بشـــــــــأن تغير المناخ وســـــــــائر ال يئات، التي تندرج في نطاق هذه االتفاقي ، مســـــــــتنداا لحق الشـــــــــعو  

 .وافق  المسبق  والحرة والمستنيرة واحترام بروتوكوالت ا واتفاقات ااألصلي  في الم

 تغير مكافح   ج ود في  أفضـل نحو على  األصـلي  الشـعو   إشـراك  في  أسـالي  عدة تسـ م أن ويمكن - 44
 :يلي كما وذلك المناخ

 المالي   والمؤســـــســـــات المحلي   والســـــلطات الدول  تشـــــجع أن ينبغي المحلي، الصـــــعيد على )أ( 
  ثنـائيـ  المنحى تشــــــــــــــاركيـ  طريق خرائط رســــــــــــــم عمليـ  تنفيـذ على اإلنمـائيـ  الفـاعلـ  الج ـات وجميع اإلنمـائيـ 

 إقام  ذلك ويتيح .الطبيعي  للموارد  المستدام   اإلدارة  حوكم  في  األصلي   الشعو  تشرك وأن األبعاد ثالثي  أو
ــاء الطبيعي  الموارد مالمح تحديد  أجل من لألقاليم  المحلي  المجتمعات بين حوار نشـــ ــتدام   اإلدارة نظم وا   المســـ
   وتقاس ما؛ الطبيعي  للموارد

 وضـــــــع  في  األصـــــــلي   الشـــــــعو   إشـــــــراك الدول  تشـــــــجع أن ينبغي الوطني، الصـــــــعيد على ) ( 
 البيولوجي،  التنو   وحماي   التصحر،  مكافح   وفي المناخ، بتغير  المتصل   والبرامج  والخطط والتدابير  السياسات

  يمكن معه، والتكيف المناخ تغير آثار من بالتخفيف يتعلق وفيما .المسـتدام  التنمي   أهداف تحقيق في وكذلك
 األصــــــــــــــليــ  للشــــــــــــــعو  التقليــديــ  والمعــارف الخبرات إدمــاج على بــاري  اتفــاق في األطراف الــدول تعمــل أن
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 أيضا ويمكن .للتكيف الوطني   خطط ا  وفي  الوطني الصعيد على  محددة  مساهمات من  الدول تلك تقدمه فيما
 إعالن في علي ا المنصــو  األصــلي   الشــعو   حقوق في ا ُتراعى  األراضــي بشــأن  ســياســات الدول تضــع أن

 األصلي ؛ الشعو  حقوق بشأن المتحدة األمم

 وكاالت وجميع اإلنمائي  المالي   للمؤســـــــــســـــــــات يمكن والدولي،  اإلقليمي الصـــــــــعيدين على )ج( 
 آثار من التخفيف إلى  الرامي  ســــياســــات ا  في  األصــــلي  الشــــعو  تشــــرك أن  األطراف والمتعددة الثنائي  التعاون
ــات توجي ي  مبادئ  إدراج مع معه، والتكيف المناخ تغير ــياسـ ــعو ، ب ذه  االعتراف على تن  حمائي   وسـ  الشـ
ــيما وال  حقوق، من ل ا وما ــي بحقوق يتعلق فيما ســ ــبيل فعلى  .األراضــ ــع المثال، ســ ــندوق وضــ ــر  الصــ  األخضــ

 عملي   في الشـعو  ب ذه  المتصـل  االعتبارات إدماج  في المؤسـسـ  هذه تسـاعد  األصـلي  للشـعو  سـياسـ  للمناخ
 أيضــــــــــــــاا  ويمكن .والتكيف ـبالتخفيف المتعلـق   األهـداف تحقيق على ذاـته الوـقت  في العمـل مع  للقرارات، اتخـاذه
 تكون التمويل على المباشر  الحصول تيسير  أدوات  تستحدث أن التنمي  تمويل  مجال  في  الفاعل   الج ات ل ذه

 ل ا توفر التي  الحجم  الصـــــغيرة المشـــــاريع إنجاز لتيســـــير ومنظمات ا  األصـــــلي   الشـــــعو  احتياجات  وفق مكيَّف 
ــتمدة حلوال ز الطبيع  من مسـ  المناخ تغير ارآث  من التخفيف يتيح مما التقليدي ، ومعارف ا خبرات ا وتحمي وتعزأ

 .معه والتكيف

ضـاف ا  - 45   بتقاسـم المتعلق  المسـائل من جي نحو على الفاعل   الج ات جميع ُتدمج أن ينبغي ذلك، إلى  وا 
 .األصـــــــــلي   للشـــــــــعو  التقليدي  والمعارف  بالخبرات يتصـــــــــل فيما الفكري  الملكي  واحترام الجيني  الموارد منافع

ــول قواعد على البيولوجي التنو   اتفاقي  من 15 المادة تن  وبالمثل، ــم الجيني  الموارد على  الحصـــــــــــ  وتقاســـــــــــ
 إنشــــاء )أ( :هما أســــاســــيتين مســــؤوليتين الدول تتحمل القواعد، هذه  فبموج  .اســــتغالل ا من المســــتمدة المنافع
ر نظم  اســتخدام ا منافع  تقاســم ضــمان ( ) و بيئياا؛ المســتدام   لألغراض الجيني  الموارد على  الحصــول تُيســ 

 .والمور دين المستخدمين بين ومنصف عادل بشكل

 الشــــــــعو   إشــــــــراك في كبير بدور  الخا  القطا   في الفاعل   الج ات تضــــــــطلع أن أيضــــــــا وينبغي - 46
  تغير  مكافح  إلى الرامي  الدولي المجتمع ج ود في مسـاهم ا   اإليكولوجي  للنظم المسـتدام   اإلدارة  في األصـلي 
 المشـاريع إدارة  في  األصـلي  الشـعو َ   الفاعل   الج اتُ  هذه ُتشـرك أن ينبغي الغاي ، هذه ولتحقيق .وآثاره المناخ
ــعو ، هذه علي ا تعتمد التي الطبيعي  والموارد واألقاليم  األراضـــــــي على تؤثر التي ــا وعلي ا الشـــــ  تقرأ  أن أيضـــــ

 علي ا المنصـــــو  تلك ســـــيما وال األصـــــلي ،  الشـــــعو  حقوق في ا ُتراعى حمائي   وســـــياســـــات توجي ي  مبادئ
في  المسـبق  والحرة والمسـتنيرة  وتشـك ل مراعاة الموافق   .األصـلي   الشـعو   حقوق بشـأن المتحدة األمم إعالن في

 للشــعو  بالخبرات والمعارف التقليدي   المتصــل  الفكري  الملكي   حقوق واحترام  المتعلق  باألراضــي، الممارســات
 سـيما وال  الخا ، يسـتحدث ا القطا  التي  باألنشـط   األصـلي   الشـعو  ربط في أسـاسـيَتين ممارسـَتين  األصـلي ،

 .االستخراجي  الصناعات في وكذلك ومصائد األسماك، والزراع  الحراج  مجاالت في

 


